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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Fázové změny zvukového signálu a jejich vliv na vjem 

Jméno autora: Jan Smékal 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Radioelektroniky  
Vedoucí práce: Dr. Ing. Libor Husník  
Pracoviště vedoucího práce: Katedra radioelekroniky 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Náročnost řešení tématiky práce je zejména v tom, že vyžaduje znalosti a dovednosti, které nejsou v bakalářském 
programu probírány. Jedná se zejména o návrh, organizaci a vyhodnocení subjektivních testů, které dělají občas problémy 
i daleko pokročilejším pracovníkům.   

 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Práce popisuje celkem tři typy fázových změn zvukového signálu a vyhodnocení poslechových testů rozpoznatelnosti 
těchto změn. Student si navrhl tyto dílčí úkoly sám, což hodnotím velmi kladně.    

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a 
zda byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Student pracoval velmi samostatně ve všech fázích projektu, vzhledem k nastalé situaci proběhly konzultace hlavně 
elektronicky po emailu. Samostatně si vybral zvukový materiál i typy testů.  
 

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Pro úspěšné splnění úkolu si musel student nastudovat problematiku subjektivních testů a statistiku pro jejich 
vyhodnocování. Využil též znalosti programování a zpracování signálu. Je zřejmé, že vzhledem k situaci bylo obtížnější než 
obvykle zorganizovat poslechové testy, které by se měly provádět za stejných podmínek, takže výsledky mohou být tímto 
poznamenány. Nepřesnosti: Hned na začátku však je obrázek 1.1, který je problematický. Signál zobrazený v časové oblasti 
na ose od 0 do 2000 s (dle popisu os) a navíc nesymetrický dle nuly má dle další části obrázku spektrum na 100Hz a 200 Hz, 
což neodpovídá časovému průběhu, kde je perioda dlouhá přes 400s. Výhradu lze mít i s ohledem na statistické zpracování 
výsledků testů, průměrovat počty harmonických potřebných na rozpoznání fázové změny s výsledkem, který není celé 
číslo, je problematické. Všechny tyto problémy vyplývají z náročnějšího zadání, kdy úkol vyžaduje velkou erudici, která se u 
studentů nedá předpokládat.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Mám menší poznámku ohledně popisu obrázků. Pod obrázky se spektry zvuku jednotlivých hudebních nástrojů jsou 
některé nástroje s velkým, jiné s malým písmenem. (Cello, Klarinet, Flétna x housle, piano) 
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Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 
s citačními zvyklostmi a normami. 
Práce obsahuje odkazy na celkem šest zdrojů, které jsou pro práci zásadní, včetně diplomové práce, na kterou autor 
navazuje.  

 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Odvedená práce představuje další krok na cestě za studiem vlivu fáze signálu na vjem zvukového signálu. Toto téma je 
velmi široké vzhledem k veliké škále typologií zvuku.  

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Student se aktivně a iniciativně zhostil zadaného úkolu, což zejména v nastalé situaci uzavření škol nebylo 
jednoduché.  
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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